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Lederen har ordet 
I 2015 begynte Eiendoms– og byfornyelsesetaten 
utredningen de har kalt «Mulighetsstudie Mor-
tensrud».  Det er  i korte trekk en plan for utvik-
lingen av Mortensrudområdet, herunder også 
områdene som hører til under Lofsrud Gård.  
 
Den første presentasjonen av dette mulighetsstu-
diet innehold forslag som ville ha store konse-
kvenser for driften Søndre Nordstrand Rideklubb 
har av Lofsrud Gård, både når det gjelder ridesko-
len og oppstalling av privathester. Forslaget viste 
en cricketbane der den store utebanen vår ligger i 
dag, store deler av hestenes luftegårder skulle 
fjernes og ny ridebane skulle anlegges ut mot E6, 
der det i dag er en bratt skråning. 
Dette forslaget satte i gang et stort engasjement 
blant lag og foreninger på Mortensrud, og Plan– 
og bygningsetaten inviterte til høring . Søndre 
Nordstrand Rideklubb leverte en uttalelse med 
våre synspunkt i saken, som hovedsakelig gikk ut 
på at vi ønsker å bevare områdene som de er i 
dag. På samme tid inviterte vi saksbehandlerne 
fra Plan– og bygningsetaten til befaring på Lofs-
rud Gård, og de fikk ved selvsyn oppleve støyen 
fra E6 der hvor den nye ridebanen var planlagt, 
de fikk se hestenes luftegårder. Vi forklarte hvor-

for alle hestene ikke kunne stå sammen i en innhegning og vi fikk presisert behovet for en ny adkomstvei 
til stallen, langs dalføret ved den store utebanen.   
Senere ble vi invitert til en workshop med Statens Vegvesen om utbygging av E6, og  vi fikk diskutert be-
hovet for støyskjerming og alternative hestevennlige krysningsmuligheter mot marka. I tillegg erfarte vi at 
de andre idrettsforeningene i området ikke støttet forslaget om cricketbane på vår eksisterende utebane, 
og at alle ønsker en bevaring av Lofsrud Gård med de områdene vi disponerer i dag. 
Høsten 2016 presenterte Plan– og bygningsetaten sitt forslag til vedtak. Og gleden var stor da det viste 
seg at alle våre innspill var blitt tatt hensyn til. Forslaget er ikke vedtatt ennå, men det er altså ingen ting i 
den nåværende planene for området som hindrer rideklubben i å bruke områdene som vi gjør i dag. 
 
Vi i rideklubben setter stor pris på all støtte vi har fått underveis i denne prosessen. Men vi ser også at vi 
har en utfordring i lokalmiljøet. Det er mange som engasjerer seg for stallen og rideklubben som bor i 
andre bydeler, som Nordstrand og Østensjø. Også mange fra sør for Oslo, Kolbotn, Ski og så videre. Men 
det er ikke så mange som vi kunne har ønsket fra Mortensrudområdet og bydel Søndre Nordstrand. Der-
for bør vi legge inn et støt mot de lokale skolene og engasjere nærmiljøet. Det er ikke riktig at naboene 
våre kun kjenner oss som «de som forsøpler gangveien med hestemøkk». Hvordan vi  tar mot de som går 
på tur over tunet, og de som møter oss når vi går på tur med hestene, har alt å si for vårt omdømme i 
nærmiljøet og sikring av videre drift. Rideskolen vår er den perfekte introduksjonen til  aktiviteter med 
hest, og vi bør promotere den så godt vi kan i alle sammenhenger. Vi må framsnakke stallen og miljøet, og 
synliggjøres alt det fantastiske frivillige arbeidet som gjøres for fellesskapet i stallen vår.  
 

Ingvild Sveen 
Styreleder 

Juliane og Saul.  
Saul måtte dessverre forlate oss våren 2016. 
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Mål og planer for 2017 
 
Ferdigstillelse av ridehuset 
Som i 2015, er også planen i år å bli ferdig med ridehuset. 
Det gjenstår fortsatt en del arbeid i velferdsdelen, som etab-
lering av ventilasjonsanlegg og ferdigstillelse av handicap-
toalettet. Vi håper vi kommer i mål med dette i løpet av førs-
te halvdel av 2017, og at vi da kan avholde den etterlengte-
de åpningsfesten vi har snakket så mye om. 
 
Vedlikeholdsplaner 
I forbindelse med ferdigstillelse av ridehuset, må det utar-
beides vedlikeholdsplaner og rutiner for daglig vedlikehold. 
Dette gjelder ikke bare bygningsmassen, men også maskiner 
og inventar. Dette er et omfattende arbeid styret kommer til 
å bruke en del tid på i 2017. 
 
Utstyrsbrakke 
Behovet for et sted å oppbevare  hindermateriell og dressur-
rail nede ved utebanen er prekær, og i 2017 håper vi på å få 
satt opp en midlertidig brakke til dette formålet. Plassering 
og utforming er ennå i det uvisse. 
 
Utstyrsrom for ponniene 
Da vi satte opp den nye ponnistallen var planen å lage et utstyrsrom i et av hjørnene.  Dette er viktig for 
at ponnienes utstyr skal holde lenge, og at man skal ha alt tilgjengelig i nærheten av ponnistallen. Vi hå-
per vi får til dette i løpet av 2017. 
 
Klubbmester 
Det er noen år siden vi kåret en klubbmester i Søndre Nordstrand Rideklubb, og 2017 er året vi innfører 
klubbmesterskap igjen! 

 
Stevnestøtte 
Vi begynte så smått med stevnestøtte i 2016, og dette videreføres i 
2017. Stevnestøtte utbetales til de som starter for rideklubben og 
som hjelper til på stevner/dugnader her hjemme. Dette gjelder bå-
de privatryttere og rideskoleryttere. 
 
Innkjøp av ny vaskemaskin 
Vår gamle vaskemaskin, som vi bruker til vask av dekken og 
shabracker, synger på siste verset og bør erstattes i løpet av 2017. 
Samtidig ser vi etter et annet sted å plassere den, da det fuktige 
vaskespiltet ikke er et egnet sted for en maskin med fintfølende 
elektronikk.  
 
Diverse dugnadsoppgaver 
I tillegg til ovenstående er det mange dugnadsoppgaver som må 
utføres. Vi håper  på masse hjelp på oppsatte dugnadsdatoer og at 
vi kommer i mål med alt vi skal gjøre i 2017. 

Meringa på skolehestbeitet 
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Tillitsvalgte 2016 
 
I tillegg til styret, blir revisor og valgkomite valgt på årsmøte. 
Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig velges for to 
år. For å forhindre at fire ressurspersoner forsvinner fra styret 
samtidig, er leder og sekretær på valg det ene året, og nestle-
der og økonomiansvarlig på valg det andre året. 
I 2016 har sammensetningen sett slik ut: 
 

Styret 
Leder: Ingvild Sveen (på valg) 
Nestleder: Silje Hall Torgersen. Trakk seg høsten 2016, er-
stattet av vara Trine Stenslet. (på valg) 
Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen (ikke på valg) 
Sekretær: Lisbeth Tranung Holtebu (på valg) 
Styremedlemmer: (velges for ett år av gangen) 
Line Bjørk Flaa 
Bjørn Zarbell 
Rita Pedersen 
Ellen Jenssen 
Ungdomsrepresentanter: 
Synne Neeb  
Ida Storlid Vardund (til høsten 2016) 
Vara: 
Trine Stenslet var vara til oktober 2016, da trådte hun inn i 
styret som nestleder.  
Revisorer: 
Iren Lyngnes 
Bente Meldalen 
Valgkomite: 
Cathrine von Zedtlitz Neukirchen 
Øyvor Dalan Vik 
Heidi Sjølie 

 

DiCaprio måtte dessverre forlate oss i 2016 

Ida og Zara på sprangstevne 
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Styrets arbeid 
19. desember 2015 fikk rideklubben beskjed fra Oslo Kommune om at vi var blitt tildelt midler til fer-
digstillelse av velferdsdelen, og dette arbeidet startet opp umiddelbart i 2016. Dessverre var det enk-
lere å få beskjed om tildelingen av midler enn å faktisk få midlene utbetalt, noe som gjorde det mer 
enn i overkant spennende å sitte i styret de gjeldende månedene. Pengene kom ikke før i juni 2016. 
Ferdigstillelse av velferdsdelen har vært ett av hovedfokusene i 2016. Ved årsskiftet 2016/2017 er 
dessverre ikke arbeidet sluttført. Men om dette lengre ute i årsmeldingen, under ridehuskomiteens 
rapport. 
Høsten 2015 ble rideklubben v/styret saksøkt av tidligere ansatt Julie Fogge Sjørbotten. Rettsaken ble 
avholdt i mars 2016 og rideklubben ble frikjent på alle punkter. Julie Fogge Sjørbotten måtte betale 
rideklubbens saksomkostninger.   
Vi har i lengre tid snakket om å bygge et sikrere oppstallingsalternativ for ponnirideskolen. Garasjes-
tallen ved innkjørselen til tunet var et lite egnet sted for opprop og oppstilling. Siden det er vanskelig 
å få byggetillatelse til noe permanent, valgte vi å anskaffe containerstaller som enkelt kan flyttes, hvis 
det er behov for det. Ponnistallen ankom på begynnelsen av sommeren, og fram mot skolestart ble 
utallige dugnadstimer brukt til maling, snekring og klargjøring til ponniene skulle flytte inn. I samme 
draget snekret Jan Erik en ridebane/luftegård til ponniene, og arbeidet med å lage innhegning til al-
pakkaene tok til. Jan Erik lagde et flott alpakkapalass, og i september flyttet Oscar og Tobias inn på 
Lofsrud Gård.  
Det har vært stor stevneaktivitet i 2016, og dette kan du lese mer om i stevnegruppas del av årsmel-
dingen. Driftsstyret, som tar seg av personalsaker og den umiddelbare driften av stall/rideskole, har 
bestått av Line Bjørk Flaa, Silje Hall Torgersen (fram til høsten 2016), Trine Stenslet, Ellen Rognaldsen 
og Ingvild Sveen. 

Lofsrud Gård, 17. mai 2016 
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Arbeidsgruppene 
 

Stevnegruppa 
Første stevnesesong med ridehus startet med tre avlyste stevner på grunn av ustabil ridehusbunn. I be-
gynnelsen av 2016 slet vi voldsomt med dyp bunn som ikke ville sette seg skikkelig, og det viste seg 
dessverre umulig å gjennomføre stevner i januar og februar. 
I mars hadde utallige dugnadstimer gitt uttelling og vi kunne arrangere vårt første innendørsstevne i det 
nye ridehuset. Sprangstevnet 12. mars hadde 96 starter, og ble en overveldende suksess for rideklub-
ben, med rekord i kiosksalget. Dagen etter arrangerte vi første runde i OARK-cupen (dressur) med 53 
starter.  
Vi hadde ingen stevner i april, men startet utendørssesongen med sprangstevne 29. mai. Deretter gikk 
det slag i slag resten av året, totalt 5 D-stevner i sprang, 6 D-stevner dressur og ett rent klubbstevne i 
sprang (Halloweenstevnet). Sprangstevnet i august hadde klasser for både hest og ponni. Det ble også 
arrangert ett voltigestevne i juni. 
Siden 80% av stevnegruppa består av styremedlemmer, er styret sterkt involvert i både planleggingen 
og gjennomføringen av stevnene våre. For framtiden er det et uttrykt ønske at flere aktive ryttere del-
tar i planleggingen av stevnene, gjerne også deltagere/foreldre fra rideskolen. 
Siden stevnegruppa ikke har en fungerende leder, gjør styreleder Ingvild Sveen og styremedlem Line 
Flaa stevnegruppelederens arbeid.  
 
For stevnegruppa, Ingvild Sveen 
 

Fra rideskolestevne våren 2016. Sofia og Lucas. 
Alana er ridelærer/leier. 

Dressurgruppa 
2016 var et meget godt år for dressurgruppa. En-
delig har vi hatt et ridehus å trene i gjennom hele 
året! Etter et møte i dressurgruppa i juli valgte vi å 
avslutte Mette Johansens engasjement som 
klubbtrener, og vi takker henne for noen fine år 
med mye lærdom. Margrethe Janbu ble raskt hen-
tet inn som en erstatter, og for en erstatter hun 
har vært! Så langt har alle som har vært på prøve-
time valgt å fortsette, og vi det er mange blide og 
slitne ekvipasjer å se etter hver endte time. Dres-
surtreningene går nå fast hver mandag, med 16 
ryttere som rir fast hver uke – i tillegg til en 2-3 
stykker som er med når det er plass.  
 
På stevnebasis har vi også mye skryte av, både 
resultatmessig og som arrangører. I 2016 arrang-
erte vi seks distriktstevner i dressur – ute som in-
ne, og vi begynner å få en god rutine som stevne-
arrangører. Dette har vi allerede merket på start-
listene for 2017s to første stevner, hvor det er fle-
re og flere som har fått øynene opp for Søndre 
Nordstrand som stevnearrangører. Spesielt hygge-
lig er det også å se at en større og større andel av 
ekvipasjene er fra oss, og at flere av sprangrytter-
ne nå er med og starter. Dressur er jo så gøy! 
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Bredden er god, og vi har også fått flere ryttere i de høyere klassene enn vi noen gang har hatt før. Og pre-
mier plukker vi stort sett uansett – skolehester som privathester! 
 
Blant flere gode resultater i 2016 ønsker jeg spesielt å dra frem klubbens deltagelse (v/ Rebecka Tranung 
Holtebu / Wedge (LA), Augustina Eline Berg / Ucintha (LA) og Henriette Oline Lyngnes / Copenhagen 
(MB)) i KM-lag som vi for første gang på mange år var kvalifisert for. I 2017 er målet å kunne stille med to 
lag – og vi er allerede kvalifisert! I tillegg gjorde vi det bra i årets OARK-cup, med en sammenlagt 1.plass til 
Linn-Melissa Krange / Maysas Varg Veum i LC hest, og en sammenlagt 2.plass til Birgitte Kristiansen / Hen-
ris i LB hest.  
 
Gratulerer så mye til absolutt hele dressurgruppa med 
gode resultater og veloppnådde mål i året som var, jeg 
gleder meg til fortsettelsen! 
 
Tonje W. Zarbell, v/dressurgruppa 
 

Voltigegruppa  
Søndre Nordstrand rideklubb har i 2016 hatt voltigekurs vår og høst knyttet til rideskolen og en øvetgrup-
pe som har trent på privathest en til to dager i uka hele året. Sylvester og Ylva har fungert som voltige-
hester for de yngre, men vi hadde noe frafall på kurset i høst da Sylvester var ute med skade. Rideskolens 
voltigegrupper er blitt trent av Emilie Christensen og Marit Walløe med hjelp av Helene Skjørten Solheim 
og Kristine Åssveen. 
Øvetgruppa blir trent av Lilly Weldingh.  
 
Klubben har avholdt 2 voltigestevner i 2016. Det nye ridehuset fungerte utmerket til voltigestevne.  
I NM var klubben representert med 3 deltagere i NM-klassen og 2 deltagere i en lavere klasse. 
Shiroz og longør Lilly Weldingh bidro sterkt til at Søndre Nordstrand la beslag på de tre øverste plassene 
samt femteplassen.  
Emilie Meyer Christensen gjorde comeback og tok gull.  Kristine Åssveen, som tok sølv, trener og kom-
kurrerer også på Shiroz, men er registrert på Ellingsrud rideklubb. Silje Rødland Hammer vant bronse. 
Helene Skjørten Solheim fikk en fin 5.plass. 
I C-klassen deltok Sol Aurora Skullerud Rokstad og Siril Østli på innleid hest. 
  

Norgesmester 2016! Shiroz og Emilie 



 9 

 

Fire jenter samt Shiroz og Lilly representerte Norge på CVI-stevne i Sverige i juni. Kristine og Silje kvalifi-
serte seg til CVIjr2*.  Kristine og Helene reiste i oktober til Nordisk mesterskap  i Danmark. Dessverre had-
de Shiroz pådratt seg et sår og gikk ikke gjennom vetsjekk. Men jentene fikk starte på lånte hester og høs-
tet mye erfaring. 
 
Vi har medlemmer fra klubben som er tatt ut til NRYFs satsningsgruppe i voltige. 
Denne ledes av Emilie Meyer Christensen fra vår klubb. 
Vi har hatt ett medlem på internasjonalt trenerkurs og har to klubbmedlemmer som er voltigedommere. 
  
Voltigegruppa 2016 v/ Marit Walløe 
 
 

Spranggruppa 
Spranggruppa har vært ledet av Augustina Berg og 
Ellen Rognaldsen. 
2016 har vært et bra år for spranggruppa. Vi har hatt 
Inger Cathrine Bugge som trener hele året og våre 
ryttere har vært på mange stevner.  
Året startet med kvalifiseringsrunder i Norgesserien, 
3.divisjon. Deltakerne som var med i kvalifiseringene 
var Jenny Hall Torgersen, Henriette Meldalen, Augus-
tina Berg, Sara Nesse og Marte Snefjellå.  
Søndre Nordstrand kom videre til finalen som gikk i 
Bergen i midten av Juni. Da besto laget av Jenny Hall 
Torgersen, Astrid Dessingthon, Augustina Berg og 
Marte Snefjellå. Mange fine runder og laget havnet 
på en fin 5.plass.  
Rytterene våre har vært representert flere ganger i 
Drammen, Lier horse show og landsmesterskapet. Vi 
reiste også en gjeng på landsstevne i Grenland.  
Kaja Stenslet har også representert klubben i innen-
dørs NM. Her kvalifiserte hun seg til å ri AEG 2017. 
Klubben har i 2016 gjennomført mange distrikstev-
ner, et utvidet klubbstevne og et klubbstevne i 

sprang. Alle stevnene er gjennomført på 
en god måte. Det har i tillegg vært 
mange gode plassering gjennom hele 
2016 og vi har hatt mange fine felles-
turer.  Håper på like bra aktivitet og 
mange flere turer sammen i 2017.  
 
Marte Snefjellå for spranggruppa 
 
 

Rikke og Chilano 

Henriette og Black Jack 
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Dugnadsgruppa 

Vi startet vårens første dugnad med en stor opprydning på låven, stallen, rytterbua, og rundt Stabburet. 
Gangveiene, vollen og trassen mellom ridebanene ute ble raket, luket og klippet. Gjerdene rundt den 
store utebanen ble reparert, skrapet og beiset. Med stor hjelp fra flere engasjerte pappaer i rideskolen 
fikk vi også reparert og montert opp det gamle vanningsanlegget som lenge hadde ligget nedstøvet på 
låven.  
I løpet av sommerferien ble det bygget og malt så de nye ponnistallene sto klare til skolehestenes hjem-
komst fra sommerbeitet. Det tok sin tid, men flott ble det! Det gjenstår fremdeles litt oppgraderinger her 
som vi legger inn i planen for 2017. Det har også blitt lagt ned mange timer i ridehuset i 2016, viser til års-
rapporten fra ridehuskomiteen.  
 
Det er mange ting som skal utbedres i 2017, vi håper derfor at alle stiller opp førstkommende dugnad i 
mai! 
 
En stor takk til alle som deltok på dugnadene i 2016! 
 
Mvh 
Dugnadsgruppa 

Montering av vanningsanlegget Fungerer fint :-) 

Ponnistallen heises på plass 
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Ridehuskomiteen 
Ridehuskomiteen består av Bjørn 
Zarbell, Geir Tore Snefjellå, Ellen Rog-
naldsen (økonomi) og Ingvild Sveen.  
 
6. november 2015 ble midlertidig bruks-
tillatelse for ridehuset gitt, og 19. de-
sember 2015 fikk vi beskjed fra Oslo 
Kommune om at vi var blitt tildelt midler 
til ferdigstillelse av velferdsdelen. 
 
De siste månedene av 2015 og den førs-
te måneden i 2016 slet vi voldsomt med 
å få stabilisert ridehusbunnen. Det ble 
leid inn valse, det ble vannet, både via 
vanningsanlegget og manuelt med 
slanger, vi kjørte med biler og traktorer, 
saltet, og det meste var nytteløst eller 
svært kortvarige løsninger. Utallige timer ble brukt i ridehuset av ildsjeler som arbeidet både dag og natt 
for å hjelpe til. Løsningen kom med et lass flis som ble blandet inn i sanden. Det ble gradvis fylt på mer 
flis, og etter hvert ble bunnen mer stabil og ridbar. Den har holdt seg stabil resten av året, men må stadig 
finjusteres og arbeides med for å fungere optimalt. 
I januar ble rekkverk montert på tribunen, og et par uker etter ble de grønne stolene montert. Stolene er 
arvet fra idrettshallen på Manglerud, og fungerer godt til vårt bruk.  
Arbeidet i velferdsdelen begynte i slutten av 2015, entreprenøren satte opp forskaling i 1. etasje og gulv i 
2 etasje. Jan Erik begynte isoleringen av 1. etasje, før vi fikk beskjed om tildeling av midler for ferdigstillel-
se.  
Speakerboden ble satt opp på dugnad, med litt hjelp av Jan Erik. I mars ble veggene i velferdsdelen lukket, 
og trappene (utvendig og innvendig) kom i april. Heisen ble montert i mai, og i juni ble alle vegger sparklet 
og malt.  
I løpet av sommeren skiftet fokuset fra velferdsdelen til ponnistallene, derfor ble det ikke utført noe mer 
arbeid i ridehuset før sommeren var over. 
I september ble våtromssonen i teknisk rom klargjort med flislegging, og i oktober dukket hvitevarene til 
kjøkkenet opp. Slutten av oktober og hele november ble det jobbet på spreng med maling av gulvet, mon-
tering av kjøkkenet og legging av parkett i 2. etasje. Elektrikeren fikk på plass alle lysarmaturer, og rørleg-
geren monterte to av tre toaletter. Gulvvarmen ble slått på, og etter at de lange vannrørene til vannings-

anlegget ble kappet, fungerte vanningsanleg-
get i ridehallen helt perfekt.  
Geir Tore lagde 5 flotte bord til 2. etasje, og 
40 stoler ble kjøpt inn fra Ikea. Disse ble 
skrudd sammen på dugnad. Siste finish ble 
lagt i 2 etasje i slutten av november, og vi ar-
rangerte Grønt kort-kurs, innendørs stevne og 
julebord tre helger på rad.  
2016 tok slutt uten at vi har fått permanent 
brukstillatelse for bygget. Det gjenstår arbei-
der med HC-toalettet og installasjon av venti-
lasjonsanlegg før bygget kan godkjennes per-
manent. Dette arbeidet fortsetter i 2017.  

Kjøkkenskrog montert 

Parkett legges i 2. etasje 
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Juniorstyret 
Juniorstyret har bestått av: 
Synne Neeb 
Ida Storlid Vardund  
Siri Kvarsvik Arntzen  
Frøydis Nikita Nygaard Sveen 
Julie Aarlien 
Marte Snefjellå  
Rikke Sørlie 
Malin Sjølie  
 
Juniorstyret er gruppa som sørger for godt miljø blant de unge 
på stallen. Vi har gjennom året arrangert en rekke aktiviteter for 
å styrke samholdet mellom stallens juniorer. Etter årsmøtet gjen-
nomførte vi en veldig suksessfull påskeeggjakt, der vi kjøpte 
masse godteri som vi gjemte i påskeegg på hele stallen. Selveste 
påskeharen kom til og med, noe barna synes var veldig morsomt. 
Denne suksessen tenker vi å gjenta i året som kommer.  
 
Vi gjennomførte også et suksessfullt halloweenstevne med mas-
se flott ridning og veldig kule kostymer. Også her koste alle seg 
mye. Vi hadde også en design-konkurranse der man kunne få bi-
draget sitt på et par hinderstøtter. Vinneren ble 
Monika Køller, som designet et flott fyrtårn-tema. 
Mange juniorer dukket opp for å hjelpe med å 
male.  
I februar hadde juniorstyret også en hyggekveld 
med stallens barn og unge, der vi lekte leker, spis-
te pizza og lagde stallbud som skal henges opp på 
stallen. Vi ser frem til nok et år med morsomme 
aktiviteter!  
 
Synne Neeb 

Delina og Keemore 

Ylva på Festival Mortensrud 

Mina og Nini Ella og Amadeus 
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Ansatte 
Fram til høsten 2016 hadde Kari Øye ansvaret for rideskolen. Da Kari ble sykemeldt overtok styret ved 
Line Flaa en del av Karis oppgaver og vi ansatte to nye ridelærere som underviste henholdsvis to og en 
dag i uka. Iselin Hustad underviste mandag og tirsdag, og Marlene Kongshaug underviste onsdager. Gry 
Oden Olsen har tatt seg av kontorarbeidet. Etter hvert  trappet Inga Rebbeng ned fra to dager til en, og 
Marie Nordskogen tok over Ingas fredagstimer. I ponnirideskolen har Gry Oden Olsen, Alana Åsberg og 
Åsa Eigeland instruert. 
Stallmester Christine Anderson har vært sykemeldt  store deler av 2016, og Augustina Berg har vikariert i 
hennes fravær.  Ellers har Rebecka Holtebu og Iselin Brun arbeidet som stallmedarbeidere, og Jane Foss 
har jobbet som lærling. 
 
Skolehestene 
Det har vært en del utskifting i skoleheststallen i 2016. Vi har dessverre mistet to gode skolehester, Prins 
ble avlivet etter en skade i mars, og Ruff måtte avlives på grunn av kolikk rett før sommeren. I løpet av 
2016 har vi kjøpt Meringa, Nini, Maddie, Dalton og Hannibal. Dixie, Lillegutt og Carmela har gått ut av ri-
deskolen. På vårparten lånte vi Windy fra Skogshorn, hun reiste tilbake dit da sommeren begynte. Høsten 
2016, lånte vi to skolehester fra Lefdals, Belinda og Mynte, disse ble sendt tilbake til Lefdals ved nyttår. Vi 
lånte også ponnien Felix noen uker på høsten, samt ridehesten Miriel. I tillegg til disse har vi hatt noen 
hester på prøve, som dessverre ikke gikk gjennom nåløyet i utvelgelsen av nye skolehester. 
 
Teknisk personell 
I 2016 har vi fått utdannet tre banebyggeraspiranter: Line Flaa, Siri Kvarsvik Arntsen og Monika Køller.  
Gry Oden Olsen tatt steward-utdanningen, og funge-
rer som klubbens steward sammen med Inga 
Rebbeng. Ønsker du å utdanne deg, ta kontakt med 
styret. 
 
Stallplasser 2016 
Stallen har hatt fullt belegg hele året. Det er i dag lang 
venteliste for stallplass på Lofsrud Gård. 
 
Økonomisk støtte 2016 
Klubben har fått tildelt: 
Oslo idrettskrets kr. 145.000,-  
Norges idrettsforbund kr. 361.417,-  
Bingo kr. 184.520,-  
Grastorandel kr. 10.777,-  
Norges Rytterforbund 2.542,-  
 
Klubbtrenere 2016 
Sprang: Inger Bugge 
Dressur: Mette Johansen og Margrethe Janbu 
Voltige: Marit Walløe, Emilie Christensen,  
Helene Skjørten Solheim og Lilli Weldingh.  
 
Konkurransestøtte 2016 
Lag til Norgesserien og Kretsmesterskapene ble 
støttet økonomisk. 
Rideklubben har i 2016 utdelt stevnestøtte for de 
ryttere som kan dokumentere dugnadsbidrag og rele-
vante resultater. 

Calle på sommerbeite 



 14 

 

Valg 
Valgkomiteen har bestått av Øyvor Dalan 
Vik, Cathrine von Zedtlitz-Neukirchen og 
Heidi Sjølie. 
 

Innstilling: 
Ingvild Sveen - Styreleder 
Line Bjørk Flaa - Nestleder 
Ellen Rognaldsen - Økonomiansvarlig 
Lisbeth Tranung Holtebu - Sekretær 
 
Styremedlemmer: 
Ellen Margrethe Jenssen 
Rita Pedersen 
Jette Schack 
Trine Stenslet 
 
Vara: 
Kristin Marie Opsahl 
 
Ungdomsrepresentanter: 
Julie Aarlien 
Siri Kvarsvik Arntzen 
 
Revisorer: 
Øyvor Dalan Vik 
Idunn Bjørkenes Steinnes 
 
Valgkomite: 
Alana Kartrud Åsberg 
Anne Kristin Storlid 
Jorunn Aarebrot 


